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Liczba hospitalizowanych
z powodu zakażenia - 0
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Liczba potwierdzonych
przypadków zakażenia - 0
Liczba objętych
kwarantanną - 141
Liczba objętych nadzorem
epidemiologicznym - 75

Wszystkie ręce na pokład!
SOKÓŁKA SZYJE MASECZKI...

*Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego pod przewodnictwem Starosty Sokólskiego Piotra Rećko

Raport COVIID-19
Powiat Sokólski*

i uszyła już ponad 500!
............................................
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Na ulicy cichosza... i dystans

Możemy do znudzenia poMożemy do znudzenia powtarzać, żart że Covid-19 jest
wtarzać, żart że Covid-19 jest
jedyną rzeczą „wyprodukowaną”
jedyną rzeczą „wyprodukowaną”
w Chinach, która nie zepsuła się
w Chinach, która nie zepsuła się
po tygodniu. Faktem jest jednak
po tygodniu. Faktem jest jednak
to, że wirus dotarł na Podlasie.
to, że wirus dotarł na Podlasie.
Pisząc te słowa, nie słyszałem o
Pisząc te słowa, nie słyszałem o
żadnym przypadku Covid-19 w
żadnym przypadku Covid-19 w
powiecie - i niech tak zostanie…
powiecie - i niech tak zostanie…
Mimo wszystko, nasza codzienMimo wszystko, nasza codzienność „odrobinę” się zmieniła, co
ność „odrobinę” się zmieniła, co
możemy zobaczyć n ulicach. Na
możemy zobaczyć n ulicach. Na
szczęście, mieszkańcy wzięli soszczęście, mieszkańcy wzięli sobie do serca zalecenia związane
bie do serca zalecenia związane
z wirusem. Na ulicach jest mniej
z wirusem. Na ulicach jest mniej
ludzi, raczej nie widać spaceruludzi, raczej nie widać spacerujących par… w sklepach można
jących par… w sklepach można
zobaczyć osłony chroniące przed
zobaczyć osłony chroniące przed
zarażeniem, taśmy tworzące odzarażeniem, taśmy tworzące odstępy między klientami stojącymi
stępy między klientami stojącymi
w kolejce. Możemy również zow kolejce. Możemy również zobaczyć pracowników noszących
baczyć pracowników noszących
rękawiczki. Panika związana z
rękawiczki. Panika związana z
pojawieniem pandemii nieco się
pojawieniem pandemii nieco się
ulotniła i ludzie robią już norulotniła i ludzie robią już normalne zakupy. W początkowym
malne zakupy. W początkowym
stadium choroby zw. histerią w
stadium choroby zw. histerią w
niektórych sklepach ulatniało
niektórych sklepach ulatniało
się mięso, ryż oraz palety papiesię mięso, ryż oraz palety papieru toaletowego. Nie można mieć
ru toaletowego. Nie można mieć

oczywiście za złe tego ludziom.
oczywiście za złe tego ludziom.
Każdy chce być przygotowany na
Każdy chce być przygotowany na
najgorsze, a niektóre media siejąc
najgorsze, a niektóre media siejąc
dezinformacje zdaje się, z rozkodezinformacje zdaje się, z rozkoszą podsycały fantazje związane z
szą podsycały fantazje związane z
wirusem. Mimo względnego spowirusem. Mimo względnego spokoju, zaczęto wprowadzać wiele
koju, zaczęto wprowadzać wiele
środków bezpieczeństwa. Zmiaśrodków bezpieczeństwa. Zmiany w godzinach otwarcia, prośby
ny w godzinach otwarcia, prośby
o korzystanie z rękawiczek jedo korzystanie z rękawiczek jednorazowych… A co z urzędami?
norazowych… A co z urzędami?

Starostwo Powiatowe w Sokółce,
Starostwo Powiatowe w Sokółce,
Urząd Miejski i inne placówki są
Urząd Miejski i inne placówki są
dostępne dla petentów w ogranidostępne dla petentów w ograniczonym wymiarze – oczywiście,
czonym wymiarze – oczywiście,
nie oznacza to, że urzędy nie pranie oznacza to, że urzędy nie pracują. Sprawy urzędnicze można
cują. Sprawy urzędnicze można
załatwić przez Internet, listownie
załatwić przez Internet, listownie
lub telefonicznie. Można powielub telefonicznie. Można powiedzieć, że Covid-19 zmusił nas do
dzieć, że Covid-19 zmusił nas do
oswojenia się z komputerem. Z
oswojenia się z komputerem. Z
tym oczywiście nie powinni mieć
tym oczywiście nie powinni mieć
problemu uczniowie, którzy mają
problemu uczniowie, którzy mają

zawieszone zajęcia w szkołach.
zawieszone zajęcia w szkołach.
Uczniowie pracują teraz w domu
Uczniowie pracują teraz w domu
– zdalnie, dzięki czemu nie mają
– zdalnie, dzięki czemu nie mają
przymusowej przerwy w nauczaprzymusowej przerwy w nauczaniu. Puste ulice, zamknięte kina,
niu. Puste ulice, zamknięte kina,
odwołane imprezy mogą skłoodwołane imprezy mogą skłonić ludzi w pewnym momencie
nić ludzi w pewnym momencie
do wychodzenia, niech jednak
do wychodzenia, niech jednak
względny spokój nas nie usypia.
względny spokój nas nie usypia.
Prosimy i apelujemy - zachowujProsimy i apelujemy - zachowujmy dystans, myjmy ręce, ogramy dystans, myjmy ręce, ograniczajmy przemieszczanie się i
niczajmy przemieszczanie się i

zachowajmy spokój. W tej nowej
zachowajmy spokój. W tej nowej
rzeczywistości, która miejmy narzeczywistości, która miejmy nadzieję, na chwilę jest opanowana
dzieję, na chwilę jest opanowana
przez wirusa kierujmy się zdroprzez wirusa kierujmy się zdrowym środkiem. Bądźmy spokojwym środkiem. Bądźmy spokojni, ale również nie traćmy czujni, ale również nie traćmy czujności. Wnieśmy do naszego życia
ności. Wnieśmy do naszego życia
odrobinę rutyny pod postacią
odrobinę rutyny pod postacią
częstszego mycia rąk i to akurat,
częstszego mycia rąk i to akurat,
niech z nami zostanie. Zdrowia!
niech z nami zostanie.
INFOred.
Zdrowia!
INFOred.
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Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce realizuje

projekt pt. „Wspieramy Rodziny Zastępcze i Osoby
Usamodzielniające się z terenu Powiatu Sokólskiego”
Projekt „Wspieramy rodziny zastępcze i osoby usamodzielniające się z terenu
Powiatu Sokólskiego” realizowany jest w ramach OSI priorytetowej VII Poprawa spójności społecznej, Działania 7.2
Rozwój usług społecznych Poddziałania 7.2.1 Rozwój usług
społecznych i zdrowotnych na
rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego na
lata 2014-2020.”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce w ramach
realizowanego od 2018 r. projektu
„Wspieramy rodziny zastępcze i
osoby usamodzielniające się z terenu Powiatu Sokólskiego” współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej, z Europejskiego
Funduszu Społecznego, w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 zakończyło
nabór uczestników do drugiej
edycji Projektu, spośród rodzin
zastępczych i usamodzielniających
się osób przebywających w rodzi-

nach zastępczych z terenu Powiatu
Sokólskiego, pozostających pod
opieką PCPR w Sokółce. Nabór
uczestników trwał od 20.01.2020 r.
do 28.02.2020 r.Rozpoczęcie działań skierowanych do uczestników
II edycji Projektu zaplanowano na
marzec 2020 r. Ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną
w kraju, realizacja Projektu została
wstrzymana do odwołania, zgodnie z przepisami wynikającymi z
ogłoszonego stanu epidemii.
Materiał PCPR w Sokółce
fot.: Pixabay/Pexels

Projekt pn. „Wspieramy rodziny zastępcze i osoby usamodzielniające się z terenu Powiatu Sokólskiego” jest realizowany w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
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Rzeczywistość w NARODOWEJ
KWARANTANNIE...
Od 16 marca nasza codzienność bardzo się zmieniła ze względu na zagrożenie epidemią. Przez
jednego wyjątkowo zjadliwego
koronawirusa, świat zdecydowanie zwolnił, no, ale nie stanął...
Placówki oświatowe, kulturalne i miejsca rekreacji są
zamknięte. Uczniowie naszych
szkół podstawowych i ponadpodstawowych, ba, przedszkolaki
także, przestawiają się na zdalne
nauczanie, a od 25 marca nauczyciele realizują podstawę programową.
Urzędy, w tym Starostwo
Powiatowe, urzędy gmin i banki
apelują o załatwianie spraw drogą elektroniczną, telefoniczna
bądź listową (także ZUS, KRUS
itp.). Interesanci mogą korzystać
z usług Starostwa od godziny 8.00
do 14.00, do budynku zapraszani
są pojedynczo. Kasa jest nieczynna, więc płatności można dokonać tylko przelewem. Zaniepokojonych informujemy, że Referat
Rejestracji Pojazdów odstępuje
od nakładania kar za niedokonanie czynności (tj. zgłoszenie
zbycia/nabycia oraz przerejestrowania pojazdu) w wyznaczonym
terminie, więc spokojnie można
odłożyć wizytę w urzędzie.
Obowiązuje ograniczenie w
przemieszczaniu się, można wychodzić do pracy, apteki, bądź po
artykuły pierwszej potrzeby.

Apteki są otwarte, ale z
uwzględnieniem
wszystkich
zasad bezpieczeństwa. Tak jak
wszędzie, najważniejsze jest zachowanie dystansu oraz ograniczenie liczby klientów do 2-3
osób w jednym czasie. Podobne
zasady obowiązują w sklepach,
choć niestety, nie wszyscy klienci
wciąż poważnie je traktują. Apelujemy i prosimy o rozsądek,
chodzi o zdrowie i życie nas
wszystkich!
A propos zdrowia, w lokalnych poradniach można spotkać
tylko nielicznych pacjentów,
większość spraw udaje się załatwić telefonicznie i dzięki e-receptom.
Przypominamy, że szczególnie musimy teraz opieką otoczyć naszych seniorów, którzy wg
statystyk są w grupie ogromnego
ryzyka, bo wiek i często współwystępujące choroby mogą potencjalnym zakażonym uniemożliwić powrót do zdrowia
Samotni seniorzy, osoby
niepełnosprawne, cierpiące na
choroby przewlekłe, potrzebujące pomocy w zakupie żywności
czy lekarstw mogą dzwonić pod
nr 85 711 08 11, 85 711 08 86 /w
godz. od 7.30 do 15.30/ Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego pod przewodnictwem
Starosty Sokólskiego zorganizuje
pomoc.
Trzymajmy się wszyscy! Red.

Papier bije
w oczy
Papier jest cierpliwy i zniesie wszystko – wie to chyba każdy, kto przynajmniej raz w swoim
życiu trzymał Bravo Girl i rolkę
papieru toaletowego. Być może
dlatego rola (rola, rolka… hehe)
papieru jest przeceniana.
Kiedy chodziłem do szkoły,
w bardzo krótkim czasie nakryto
paru uczniów na paleniu. Rozwiązano ten problem w najbardziej
logiczny sposób. Na plastyce kazano uczniom przygotować plakaty
antynikotynowe. Podzielono nas
na grupy, bo oczywiście według
niektórych nauczycieli - kartka
A3 przerasta uczniów (może tych
co palili i nie urośli, hehe). Jako, że
relacje z moją muzą przypomina
włoską operę mydlaną, nie byłem
zbyt utalentowany pod względem
trzymania ołówka. Mianowałem
się więc na zaopatrzeniowca. Skserowałem zdjęcia zniszczonych
przez dym części ciała, znalazłem
parę innych obrzydliwych obrazków, wymyśliłem parę ciekawych
haseł i spisałem parę paskudnych
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faktów na temat palenia papierosów.
Zapakowałem wszystko do koperty i przekazałem ją zespołowi artystycznemu. Na następny
dzień nie było mnie w szkole,
ponieważ… hmmm… Mogłem
być przeziębiony, albo skręciłem
ambicje.
Moje wylegiwanie się trwało parę
dni, a tymczasem dostałem informację, że nasz projekt dostał
szóstkę.
To było coś, co naprawiło moją
ocenę, więc się ucieszyłem. Gdy
wróciłem do szkoły, okazało się,
że każdy plakat został wywieszony na terenie budy. Obszedłem
cały budynek, ale nie znalazłem
naszej pracy. Spytałem współtwórcę dzieła, gdzie jest.
– Aaa… Musieliśmy zmienić
projekt – wytłumaczył – Nauczycielowi się nie podobało.
– Że co?
– Mówił, że jest zbyt brutalny i
okropny.

Wszystkie ręce
na pokład!
Zorganizowali się przez
facebooka. Jedna z dziewczyn
założyła grupę „Sokółka szyje
maseczki” by lepiej koordynować
prace związane z ich szyciem. W
tej chwili grupa liczy 33 osoby.
Członkowie… bo są tu też panowie, wszystkie sprawy organizacyjne załatwiają przez Internet.
Przekazują sobie informacje,
ustalają, co jest komu potrzebne i kto może się podzielić, tym,
czego ma więcej, ustalają zasady
przekazywania sobie materiałów
i gotowych maseczek, organizują akcje jak np. Sokółka szyje
maseczki / zrzutka.pl. Wzory

Szyją zawodowcy
na profesjonalnym
sprzęcie w zakładach
krawieckich i amatorzy w swoich domach
na różnej klasy maszynach.
maseczek uzgodnione ze szpitalami są udostępnione na grupie w
postaci filmów i zdjęć instruktażowych z podanymi wymiarami.
Każdy może zadać tutaj pytanie
i otrzyma odpowiedź, czy radę.

też osoby, które poświęcają na to
mnóstwo czasu i robią naprawdę
niewyobrażalne wyniki. Produkcja maseczek jest banalnie prosta.
Jeśli ktoś potrafi w podstawowym
stopniu obsługiwać maszynę do
szycia, da radę! Wystarczy mieć:
tkaninę - 100% bawełna, ponieważ maseczki będą sterylizowane
w wysokiej temperaturze, nici,
gumkę „do majtek”, kilka szpilek,
nożyczki i wspomnianą maszynę.
Jeśli ktoś ma ochotę i potrzebę w
tych trudnych czasach, najbardziej pokojowej wojny świata,
przyłączyć się do nas - zapraszamy
serdecznie i czekamy z szeroko,
wirtualnie otwartymi ramionami. To daje olbrzymią satysfakcję
i spokój duszy - że my też możemy dać coś z siebie innym w tych
trudnych chwilach. Jednocześnie,
jak każde rękodzieło uspokaja i
zajmuje czas, który i tak w większości spędzamy teraz w domu.
Może ktoś z Was ma pomysł, jak jeszcze można pomóc
służbie zdrowia i całemu społeczeństwu. Media informują, że w
Polsce przedsiębiorcy oraz prywatni właściciele drukarek 3D
drukują przyłbice do ochrony dla
personelu medycznego - bo chcą
pomóc… Dzielmy się swoimi pomysłami...
ps. Maseczki są szyte do
sokólskiego szpitala i przychodni, cześć poszła już na onkologię
dziecięcą do Białegostoku.
Powstało ich już ponad 500, ale
zapotrzebowanie jest ogromne!
Patrycja A. Zalewska

To daje olbrzymią satysfakcję i spokój duszy że my też możemy dać coś z siebie innym w tych
trudnych chwilach.
– Taki miał być do cholery! Aceton i cyjanowodór to nie pieski i
cukierki!
– No tak, ale kazano nam zmienić… sorry…
– „Nic to”, jak to mawiał mały
rycerz – machnąłem ręką – Darmowa szóstka. To się liczy. A który to nasz plakat?
– A ten o.
Kolega pokazał mi plakat, na
którym był narysowany, przekreślony papieros. Pod spodem
był napis: „Papierosy nie są cool”.
– No chyba żartujesz – wytrzeszczyłem oczy.
– A no, niestety nie.
– To nauczyciel myśli, że jak jakiś
palacz obok tego będzie iść to się
zawstydzi, zapłacze i wyrzuci fajki do kosza?
– Zupełnie, jakbyś przy tym
był… ech. Mnie też to wkurzyło,
szczególnie, że tyle władowaliśmy w to kupę czasu. Aż musiałem, cholera, zapalić…
Kamyk

Każdy dzieli się swoimi umiejętnościami i możliwościami. Jedni
szyją, inni zajmują się organizacją
materiałów, jeszcze inni - są łączem między grupą a potrzebującymi - personelem i pacjentami
szpitala, osobami o obniżonej odporności. Połączył ich jeden cel pomoc w walce z koronawirusem.
Współpracują ponad wszelkimi
podziałami. Wiele osób, które
nie potrafią szyć, a chcą pomóc
- przekazuje materiały. Są nawet
tacy, którzy wypożyczają swoje
maszyny do szycia tym, którzy
to potrafią, a nie mają na czym.
Dziewczyny pożyczają sobie nawet samochody - te które nie
mogą wychodzić z domu, bo mają
osłabioną odporność, tym, które
muszą dowieść materiały czy maseczki. Szyją zawodowcy na profesjonalnym sprzęcie w zakładach
krawieckich i amatorzy w swoich
domach na różnej klasy maszynach (ja mam starego łucznika
451, który jest niewiele młodszy
ode mnie :D). Każdy daje z siebie
tyle, ile może. Niektórzy pracują
zawodowo, mają inne obowiązki,
więc szyją w wolnych chwilach. Są

***
Dąbrowska
społeczność
także bardzo intensywnie działa
na rzecz naszych placówek medycznych i nie tylko.
Na fb MGOK-u czytamy
wpis z 25 marca: Do naszego szpitala pojechały te maseczki, które
robiliśmy wczoraj. W zamian dostaliśmy świetny materiał, włókninę medyczną (która też przerobiliśmy i wysłaliśmy w świat), 30
maseczek przekazaliśmy również
do oddziału dziecięcego szpitala w
Sokółce. Tam potrzeby są ogromne. Teraz realizujemy „zamówienie” dąbrowskiego oddziału OSP,
potrzeba 60 maseczek. Przekazujemy również maseczki osobom
indywidualnym, które zgłaszają
się do pedeku. Praca wre!
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